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06
Хабарламаның нөмірі мен күні (қосымша хабарлама
A
02
ЖАНАМА САЛЫҚ ЖӨНІНДЕГІ ДЕКЛАРАЦИЯ
В
Валютаның коды
құжаттар (парақтың санын көрсетіңіз)
ҚҚС бойынша куәлік
Салық кодексінің 276-20-бабының 3-тармағы
ҚҚС төлеу бойынша мерзімі езгертілген импорттық тауарлар
Бет
бойынша декларацияға қоса берілген
Акциз салудан босатылған акциздік тауарлардың импорты
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
ҚҚС босатылған импорт
тауарлар  (тиісті  X  тор көзде көрсетіңіз):
Сеңімгер басқарушы
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
Резидент заңды тұлғаның құрылымдық
320.00
11
Заңды тұлға
Тауарларды кіргізу және жанама
Сандармен күн, ай, жыл
4
салықтарды төлеу туралы өтініш
7
13
15
қосымшалар
6
B
Ұсынылған
II
05
Шет елдік мемлекеттердің дипломатиялық және оған теңестірілген өкілдіктері,
9
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі:
I
2
I
Сериясы және нөмірі
шет елдік мемлекеттердің консулдық мекемелері
Қосымша декларация табыс етілетін кезекті декларацияның
 01
нөмірі
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
3
10
тіркеу нөмірі
07
14
бөлімшесі:
II
Декларацияға қоса берілген
I
II
резидент
бойынша қосымша Декларация табыс етілген
04
5
ИМПОРТТАЛҒАН ТАУАРЛАР БОЙЫНША
8
(тиісті   X   тор көзде көрсетіңіз):
16
1
егер ол келісу (келісім-шарт) тарапынан болып табылса
жағдайда толтырылады)
резидент емес
құжаттар:
(тиісті   X   тор көзде көрсетіңіз):
12
(өтініштің санын көрсетіңіз)
01
03
G
Нысан 
A
Есепке жатқызу әдісімен ҚҚС төлеу бойынша импорттық
күні
Акциздік тауарлардың импорты
хабарлама бойынша
кезекті
қосымша
қосымша
жыл
ай
ЖСН (БСН)
Жеке нотариус
Жеке сот
E
орындаушы
Адвокат
F
D
I
Медиатор
А.Ә.Т. немесе атауы
Тауарды импорттаушы тұлғаның
№ 587 бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2014 жылғы «25» сәуірдегі
болып табылса
егер ол келісім (келісім-шарт) бойынша тауарды алушы
Жеке тұлға
C
№ 587 бұйрығына 95-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2014 жылғы «25» желтоқсандағы
►
►
►
►
13
H
..\Users\IMalikov\Desktop\barcode_00.png
(тиісті   X    тор көзде көрсетіңіз):
(тиісті   X  тор көзде көрсетіңіз):
Декларацияның түрі (тиісті   X    тор көзде көрсетіңіз):
Салық төлеушінің санаты (тиісті    X    торкөзде көрсетіңіз):
Ресей Федерациясынан
Нысан 
Ресей Федерациясынан
Салық салынатын (босатылған) импорттың
320.00.004
МЛН.
I
МЛРД.
ЖСН (БСН)
Салық кезеңі:
МЛН.
Ресей Федерациясынан
МЛРД.
II
Беларусь Республикасынан
Беларусь Республикасынан
Бөлім. Тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу
I
Бет
320.00.006
A
320.00.005
Беларусь Республикасынан
B
320.00
I
I
мөлшері
Ресей Федерациясынан
МЫҢ
II
Салық салынатын импорт,
соның ішінде:
320.00.001
Жолдың коды
ҚҚС сомасы
II
II
II
Ресей Федерациясынан
 02
МЫҢ
I
Беларусь Республикасынан
Беларусь Республикасынан
Атауы
жыл
320.00.003
I
Беларусь Республикасынан
II
Ресей Федерациясынан
нысаналары, cоның ішінде:
Салық салынатын импорт лизинг
Армения Республикасынан
III
III
Армения Республикасынан
Армения Республикасынан
Ш
Армения Республикасынан
III
Армения Республикасынан
III
III
Армения Республикасынан
соның ішінде:
Салық кодексінің 255-бабына сәйкес
босатылған импорт (320.01.001),
өнімі болып табылатын,салық салынатын
Алыс-беріс шикізатының қайта өнделуші
импорт тауарлар, оның ішінде:
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IV
Қырғыз Республикасынан
Қырғыз Республикасынан
IV
IV
Қырғыз Республикасынан
Қырғыз Республикасынан
IV
Қырғыз Республикасынан
IV
Қырғыз Республикасынан
IV
320.00.002
ҚҚС төлеу мерзімі өзгертілген тауарлар импорты
(320.02 қосымшаның D бағанының 0000001 және 0000002 жолдарының  
 жиынтық сомасы), соның ішінде:
(320.03.001), соның ішінде:
төленген тауарлар импорты 
ҚҚС есепке жатқызу жолымен
Беларусь Республикасынан
II
320.00.007
Ресей Федерациясынан
I
Армения Республикасынан
III
320.01.002+320.01.003+320.01.004+320.01.005),
cоның ішінде:
Салық кодексіне сәйкес немесе халықаралық
шарттарға сәйкес ҚҚС босатылған импорты
Қырғыз Республикасынан
IV
ай
Темекі өнімдерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы (320.05
МЛРД.
Сома
Ресей Федерациясынан
I
 03
II
II
320.00.010
Ресей Федерациясынан
I
Ресей Федерациясынан
Беларусь Республикасынан
Беларусь Республикасынан
II
Бет
акциздің сомасы, cоның ішінде:
Жолдың коды
Ресей Федерациясынан
Беларусь Республикасынан
жыл
Нысан 
Ресей Федерациясынан
Бөлім. Акцизделетін тауарлар импорты кезінде акциздерді есептеу
II
320.00.011
МЫҢ
320.00.008
Беларусь Республикасынан
нысанының барлық парақтары бойынша 320.05.007), соның ішінде:
I
Беларусь Республикасынан
I
II
Салық кезеңі:
320.00.009
Шикі мұнайдың, газ конденсатының импорты бойынша есептелген
I
ЖСН (БСН)
320.00.012
барлық парақтары бойынша 320.04.006 жолдың сомасы), cоның ішінде:
320.00
Алкоголь өнімінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы (320.04 нысанның
МЛН.
Атауы
Шарап материалының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы, соның ішінде:
Спирттің барлық түрлерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы, соның ішінде:
III
Армения Республикасынан
Армения Республикасынан
III
III
Армения Республикасынан
III
Армения Республикасынан
III
Армения Республикасынан
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Қырғыз Республикасынан
IV
IV
Қырғыз Республикасынан
IV
Қырғыз Республикасынан
IV
Қырғыз Республикасынан
IV
Қырғыз Республикасынан
I
I
Беларусь Республикасынан
Беларусь Республикасынан
Ресей Федерациясынан
II
Ресей Федерациясынан
II
320.00.014
Дизель отынының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы, cоның ішінде:  
Бензиннің (авиациялықты қоспағанда) импорты бойынша есептелген акциздің сомасы, cоның ішінде:
320.00.013
Армения Республикасынан
III
Армения Республикасынан
III
Қырғыз Республикасынан
IV
Қырғыз Республикасынан
IV
ай
 04
320.00.017
Бет
I
I
Салық кезеңі:
жыл
Салықтық тексеру нәтижелері бойынша есептелген импортталған
тауарлар бойынша акциздердің сомасы, cоның ішінде:
Ресей Федерациясынан
Нысан
Беларусь Республикасынан
(320.06 нысанының барлық парақтары бойынша 320.06.002В )
320.00.016
II
II
ЖСН (БСН)
Акциз салудан босатылған акцизделетін импорт тауарлардың құны
320.00
Бөлім. Акциз салудан босатылған акцизделетін тауарлардың импорты
Ресей Федерациясынан
Беларусь Республикасынан
320.00.018
III
Армения Республикасынан
Армения Республикасынан
III
тауарлар бойынша ҚҚС сомасы, соның ішінде:
Салықтық тексеру нәтижелері бойынша есептелген импортталған
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Қырғыз Республикасынан
IV
IV
Қырғыз Республикасынан
Құны
Жолдың коды
Атауы
Беларусь Республикасынан
Ресей Федерациясынан
II
есептелген акциздің сомасы, cоның ішінде:
I
320.00.015
Жеңіл автокөліктер және өзге де моторлы көлік құралдарының импорты бойынша
Армения Республикасынан
III
Қырғыз Республикасынан
IV
косылған кұн салығы және акциздер сомасы
Бөлім. Салықтық тексеру нәтижелері бойынша есептелген импорт бойынша 
МЫҢ
МЛН.
МЛРД.
Бөлім. Кеден одағында қосылған құн салығы салынбайтын импорт
қосылған құн салығы салынуға жатпайтын тауарлардың құны, cоның ішінде:
Салық кодексінің 276-23-бабының 4-тармағына сәйкес
I
Беларусь Республикасынан
320.00.019
II
Ресей Федерациясынан
Декларацияны
Құжаттың кіріс нөмірі
Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілікте боламың.
Қолы
штемпелінің күні:
Қолы
	Мен осы Декларацияда келтірілген мәліметердің толықтығы мен дұрыстығы үшін Қазақстан
Сандармен күн, ай, жыл
М.О.
Сандармен күн, ай, жыл
(Декларацияны почтамен тапсырған
Сандармен күн, ай, жыл
Декларацияны қабылдаған лауазымды тұлғаның аты-жоні.
Бөлім. Салық төлеушінің жауапкершілігі
М.О.
Пошта
Шектеу сызығынан шықпаңыз
Салық төлеушінің аты-жөні
жағдайда толтырылады)
___________________________________________________________________/____________/
___________________________________________________________________/____________/
Шектеу сызығынан шықпаңыз
қабылдау күні
Армения Республикасынан
III
органының коды
Мемлекеттік кірістер
Қырғыз Республикасынан
IV
беру куні:
Декларацияны
ай
2
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
Нысан 
МЛН.
 01
Атауы
ЖСН (БСН)
Бөлім. Қосылған құн салығын салудан босатылған импорт
Салық кодексінің 255-бабымен белгіленген импорттың жиынтығы, cоның ішінде:
МЫҢ
C
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
Бет
B
1
E
(Декларацияға 1-қосымша)
320.01
A
Жолдың коды
ҚҚС САЛУДАН БОСАТЫЛҒАН ИМПОРТ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
320.01.001
D
F
МЛРД.
320.01.002
жыл
320.01.003
320.01.004
320.01.005
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
3
кез келген нысандағы дәрілік заттарды шығаруға арналған материалдар, жабдықтар және
ортопедиялық бұйымдарды, сурдотифлотехниканы және медициналық (ветеринариялық)
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіпте гуманитарлық
320.01.001 А-нан бастап 320.01.001 Е-жолдарында көрсетілмеген, басқа тауарлар
импортталатын акцизделетін тауарлар
берiлген грант қаржысы есебінен жүзеге асырылатын тауарлар
көмек мақсатында әкелінетін, акцизделетіндерді қоспағандағы, тауарлар
шетел мемлекетерінің консулдық мекемелерінің ресми пайдалануы үшін,
үкіметтері, халықаралық ұйымдар желілері бойынша қайырымдылық
персоналы қатарындағы адамдардың, олармен бірге тұратын отбасы
шет елдің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің,
сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкімшілік-техникалық
мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінген
техникалық көмек көрсетуді қоса алғанда, мемлекет, мемлекеттердің
мемлекеттер үкiметтерiнiң және халықаралық ұйымдардың желісі бойынша
кез келген нысандағы дәрілік заттардың, оның ішінде субстанция-дәрілер; протездік-
бұйымдарды және медициналық (ветеринариялық) техниканы қоса алғанда, медициналық
жинақтаушы материалдар, оның ішінде субстанция-дәрілер, протездік-ортопедиялық
техниканы қоса алғанда, медициналық (ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдар;
көмек ретінде әкелінетін акцизделетіндерді қоспағандағы, тауарлар
Салық кодексінің 308-1-бабы 1-тармағына сәйкес салық режимінің
Салық кодексінің 276-15-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес
босатылған өзге де импорты
келісімшарт шеңберінде қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалармен,
Салық кодексіне және (немесе) халықаралық шарттарға сәйкес ҚҚС
шартта (келісімшартта) көзделген кепілдендірілген қызмет көрсету
01.01.2009 жылға дейін инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға
Қазақстан Республикасының Үкіметімен жасалған концессиялық
шеңберінде импортталатын тауарларды кіргізу
оның медігерлерімен кіргізілетін тауарларды кіргізу
тұрақтылығы көзделген жер қойнауын пайдалануға арналған келісім
(келісімшарт) шеңберінде тауарларды импорты
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша 320.01.002+320.01.003+320.01.004+320.01.005 жолдарының сомасы 320.00.007А сәйкес жолына көшіріледі
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша 320.01.001 жолының сомасы 320.00.004А сәйкес жолына көшіріледі
нөмірін көрсетіңіз:
Келесі парақтың
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(ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдар
(Декларацияға 2-қосымша)
0
0
D
Бөлім. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі өзгертілген Кеден одағы мүше мемлекеттін аумағынан тауарлар импорты
0
320.02
0
0
1
ЖИЫНТЫҒЫ (жол өнеркәсіптік қайта өндеу үшін тауарлар импорты бойынша толтырылады)
0
2
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
0
0
0
0
МЫҢ
Келесі парақтың
Нысан 
E
жыл
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
Төлем мерзімі
B
МЛРД.
нөмірін көрсетіңіз:
ЖИЫНТЫҒЫ (жол су, газ, электр қуаты импорты бойынша толтырылады)
№
0
Сандармен күн, ай, жыл
2
0
ЖСН (БСН)
МЛН.
түрінің коды
Өтінішке сәйкес ҚҚС сомасы
0
Импорттың
 01
C
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
1
Бет
A
ҚҚС ТӨЛЕУ МЕРЗІМІ ӨЗГЕРТІЛГЕН КЕДЕН ОДАҒЫ МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ
УМАҒЫНАН ТАУАРЛАР ИМПОРТЫ
0
Тауарларды кіргізу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
3
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша D бағанының 00000001 және 00000002 жолдарынын жиынтык сомасы 320.00.005B сәйкес жолына көшіріледі
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(Приложение 2 к Декларации)
0
0
D
Бөлім. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі өзгертілген Кеден одағы мүше мемлекеттін аумағынан тауарлар импорты
0
320.02
0
0
1
ЖИЫНТЫҒЫ (жол өнеркәсіптік қайта өндеу үшін тауарлар импорты бойынша толтырылады)
0
2
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
0
0
0
0
МЫҢ
Келесі парақтың
Нысан 
E
жыл
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
Төлем мерзімі
B
МЛРД.
нөмірін көрсетіңіз:
ЖИЫНТЫҒЫ (жол су, газ, электр қуаты импорты бойынша толтырылады)
№
0
Сандармен күн, ай, жыл
2
0
ЖСН (БСН)
МЛН.
түрінің коды
Өтінішке сәйкес ҚҚС сомасы
0
Импорттың
 01
C
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
1
Бет
A
ИМПОРТ ТОВАРОВ С ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА,
ПО КОТОРЫМ ИЗМЕНЕН СРОК УПЛАТЫ НДС
0
Тауарларды кіргізу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
3
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша D бағанының 00000001 және 00000002 жолдарынын жиынтык сомасы 320.00.005B сәйкес жолына көшіріледі
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(Приложение 2 к Декларации)
0
0
D
Бөлім. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі өзгертілген Кеден одағы мүше мемлекеттін аумағынан тауарлар импорты
0
320.02
0
0
1
ЖИЫНТЫҒЫ (жол өнеркәсіптік қайта өндеу үшін тауарлар импорты бойынша толтырылады)
0
2
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
0
0
0
0
МЫҢ
Келесі парақтың
Нысан 
E
жыл
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
Төлем мерзімі
B
МЛРД.
нөмірін көрсетіңіз:
ЖИЫНТЫҒЫ (жол су, газ, электр қуаты импорты бойынша толтырылады)
№
0
Сандармен күн, ай, жыл
2
0
ЖСН (БСН)
МЛН.
түрінің коды
Өтінішке сәйкес ҚҚС сомасы
0
Импорттың
 01
C
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
1
Бет
A
ИМПОРТ ТОВАРОВ С ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА,
ПО КОТОРЫМ ИЗМЕНЕН СРОК УПЛАТЫ НДС
0
Тауарларды кіргізу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
3
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша D бағанының 00000001 және 00000002 жолдарынын жиынтык сомасы 320.00.005B сәйкес жолына көшіріледі
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(Приложение 2 к Декларации)
0
0
D
Бөлім. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі өзгертілген Кеден одағы мүше мемлекеттін аумағынан тауарлар импорты
0
320.02
0
0
1
ЖИЫНТЫҒЫ (жол өнеркәсіптік қайта өндеу үшін тауарлар импорты бойынша толтырылады)
0
2
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
0
0
0
0
МЫҢ
Келесі парақтың
Нысан 
E
жыл
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
Төлем мерзімі
B
МЛРД.
нөмірін көрсетіңіз:
ЖИЫНТЫҒЫ (жол су, газ, электр қуаты импорты бойынша толтырылады)
№
0
Сандармен күн, ай, жыл
2
0
ЖСН (БСН)
МЛН.
түрінің коды
Өтінішке сәйкес ҚҚС сомасы
0
Импорттың
 01
C
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
1
Бет
A
ИМПОРТ ТОВАРОВ С ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА,
ПО КОТОРЫМ ИЗМЕНЕН СРОК УПЛАТЫ НДС
0
Тауарларды кіргізу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
3
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша D бағанының 00000001 және 00000002 жолдарынын жиынтык сомасы 320.00.005B сәйкес жолына көшіріледі
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2
ӘДІСІМЕН ТӨЛЕНЕТІН ТАУАРЛАР ИМПОРТЫ
МЛН.
II
МЫҢ
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
Жолдың коды
жыл
МЛРД.
IX
Бөлім. Қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленетін тауарлар импорты
Салық салынатын импорт
IV
III
ЖСН (БСН)
Бет
(Декларацияға 3-қосымша)
VIII
МЫҢ
В
320.03
VI
МЛРД.
МЛН.
ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ ЕСЕПКЕ ЖАТҚЫЗУ
 01
Нысан 
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
ҚҚС сомасы
V
I
320.03.001
А
1
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
VII
X
Автомобиль көлігінің ауыр жүк
таситын жылжымалы құрамы
Барлық асыл тұқымды жануарлардың 
түрі және қолдан ұрықтандыруға
Импорт тауарлардың сипаттамасы
Қосалқы бөлшектер  
Ауылшаруашылық техникасы 
арналған жабдықтар
Теміржол локомотивтері мен вагондары
Ұшақтар және тік ұшақтар
Пестицидтер (улы химикаттар)
Теңіз кемелері 
Құрал жабдықтар
Басқада тауарлар
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша 320.03.001A жолдың сомасы 320.00.006А сәйкес жолына көшіріледі
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша 320.03.001B жолдың сомасы 320.00.006B сәйкес жолына көшіріледі
3
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
Келесі парақтың
нөмірін көрсетіңіз:
.\barcodes\barcode_06.png
ҚҚС есепке жатқызу әдісімен төленетін
импорт тауарлардың барлығы
соның ішінде:
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
жыл
A
320.04.003
,
Нысан 
Тұтыну ыдысының
I
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
,
320.04.001
,
Бет
320.04
МЫҢ
,
B
Бөлім. Салық салынатын алкоголь өнімінің импорты
нөмірін көрсетіңіз:
Салықтық база (литр)
Келесі парақтың
МЫҢ
Атауы
B
 01
(Декларацияға 4-қосымша)
320.04.002
ЖСН (БСН)
МЛН.
III
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
,
АЛКОГОЛЬ ӨНІМІНІҢ ИМПОРТЫ
1
A
Жолдың коды
таңбаларының саны
сыйымдылығы
,
Алкоголь өнімінің түрі:
C
САЛЫҚ САЛЫНАТЫН
МЛРД.
Салықтық база (литр) ( А х В ) 
2
,
Есепке алу-бақылау
II
МЛН.
►
,
,
320.04.004
,
320.04.005
Салықтық база (литр)
МЫҢ
МЛРД.
МЛН.
320.04.006
Бөлім. Акциз салынуға жатпайтын алкоголь өнімінің импорты
Салықтық база (литр)
МЛРД.
МЛН.
Жолдың коды
МЫҢ
,
320.04.007
320.04.008
,
МЫҢ
Есепке алу-бақылау
I
,
B
сыйымдылығы
C
A
III
,
Салықтық база (литр) ( А х В ) 
,
II
,
таңбаларының саны
,
Тұтыну ыдысының
,
МЛН.
Атауы
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша 320.04.006 жолының сомасы 320.00.010 сәйкес жолына көшіріледі.
Арақ, ликер-арақ өнімдері, коньяк, бренди үшін салық базасы 100 пайыздық спирттің литрі ретінде қаралады.
Импортталған тауарлар бойынша тиісті бюджет сыныптамасының коды:
Есептелген акциз (320.04.004 х 320.04.005) тенгемен
Барлығы (320.04.002 ден 320.04.003 дейінгі жолдың сомасы)
Акциз ставкасы
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
3
..\Users\IMalikov\Desktop\barcode_07.png
өніміне салық салынатын импорт:
Бүлінуі, жоғалуы туралы мәліметтерді қоса алғанда, алкоголь
Есепке алу-бақылау таңбалары бүлінген немесе жойылған кезде:
фактісі анықталған, алкоголь өнімінің импорты
Төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бүліну немесе жоғалу
Төтенше жағдайлар нәтижесінде есепке алу-бақылау таңбаларының бүлінуі 
немесе жоғалуы туындаған, сондай-ақ салық органдары жоюға есептен шығару
 актісі негізінде қабылдаған
Темекі өнімдерінің түрі:
Салықтық база (дана, кг)
Бет
ТЕМЕКІ ӨНІМДЕРІНІҢ ИМПОРТЫ
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
Атауы
Келесі парақтың
нөмірін көрсетіңіз:
Жолдың коды
1
2
МЛН.
Нысан 
C
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
МЫҢ
320.05.003
САЛЫҚ САЛЫНАТЫН
МЛН.
 01
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
МЛРД.
320.05.002
жыл
Бөлім. Салық салынатын темекі өнімдерінің импорты
дананың саны
B
B
МЫҢ
320.05
Қораптағы кг,
320.05.001
Таңбалардың саны
Салықтық база (дана, кг) ( А х В ) 
320.05.004
A
A
(Декларацияға 5-қосымша)
ЖСН (БСН)
,
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
►
320.05.005
МЫҢ
,
320.05.006
320.05.007
МЫҢ
Салықтық база (дана, кг)
МЛН.
Бөлім. Акциз салуға жатпайтын темекі өнімдерінің импорты
МЛРД.
дананың саны
Салықтық база (дана, кг) ( А х В ) 
МЫҢ
Қораптағы кг,
C
320.05.009
Таңбалардың саны
A
320.05.008
,
МЛН.
B
Әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша 320.05.007 жолының сомасы 320.00.011 сәйкес жолына көшіріледі
органдары жоюға есептен шығару актісі негізінде қабылдаған
таңбаларының бүлінуі немесе жоғалуы туындаған, сондай-ақ салық
Төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бүліну немесе жоғалу
Төтенше жағдайлар нәтижесінде есепке алу-бақылау акциздік
фактісі анықталған, темекі өнімдерінің импорты
Барлығы (320.05.002 ден бастап 320.05.004 дейін жолдың сомасы)
Есептелген акциз (320.05.005 х 320.05.006) тенгемен
Акциздің ставкасы (1 данаға/ 1 кг-ға)
Спирттің бүлінуі, жоғалуы туралы мәліметтерді қоса алғанда, алыс-беріс
негізінде қайта өңдеуге импортталған темекі
Бүлінген, жойылған акциз таңбалары
Импортталған тауарлар бойынша бюджет сыныптамасының коды:
Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
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Спирттің бүлінуі, жоғалуы туралы мәліметтерді қоса алғанда, салық 
салынатын темекі өнімдерінің импорты
МЫҢ
Бөлім. Акциз салудан босатылған акцизделетін тауарлар импорты
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
Келесі парақтың
01
А
жыл
МЛН.
(Декларацияға 6-қосымша)
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
МЛРД.
МЫҢ
Импортталатын акцизделетін тауардың көлемі*
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
Бет
ЖСН (БСН)
1
B
Нысан
2
II
нөмірін көрсетіңіз:
V
Жолдың коды
III
I
Атауы
320.06
МЛРД.
IV
320.06.002
АКЦИЗ САЛУДАН БОСАТЫЛҒАН АКЦИЗДЕЛЕТІН ТАУАРЛАР ИМПОРТЫ
МЛН.
Импортталатын акцизделетін тауардың құны
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
B
320.06.001
Темекі өнімдерінің түрі:
A
Импортталатын акцизделетін тауарлар бойынша бюджет жіктеуішінің коды:
мақсаттағы өнімнің (бальзамдардан басқа) импорты
кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізілетін, «Ішкі тұтыну үшін шығару» кеден рәсімін
олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінген
қоспағанда, кеден одағының кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден
жүзеге асыратын көлік құралдарын пайдалану үшін қажетті акцизделетін
акцизделетін тауарларының импорты
босатылатын акцизделетін тауарлардың импорты
осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкімшілік-техникалық персоналы қатарындағы адамдардың,
материалдар ретінде пайдалануға жарамсыз болып қалған акцизделетін тауарлардың импорты
шет елдің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ
жол бойы бағытында және аралық аялдама пункттерінде халықаралық тасымалдарды
тауарлардың импорты
кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізгенге дейін бүлінуі салдарынан бұйымдар және
Акциз салудан босатылған акцизделетін тауарлар импорты, соның ішінде:
заңнамасында белгіленген кеден рәсімдері шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағына
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген құрамында спирті бар медициналық
320.06.002В жолының сомасы 320.00.016 жолына көшіріледі
Импортталатын акцизделетін тауар көлемі салық базасына сәйкес айқындалады.
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Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды:
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Экспорттаушы
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАРА не КӨК сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, БАСПА ӘРІПТЕРМЕН толтырыңыз.
320.07
0
0
Нысан
1
(Декларацияға 7-қосымша)
A
Тауарлар әкелу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
ТАУАРЛАР ӘКЕЛУ ЖӘНЕ ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫ ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШТЕР ТІЗІЛІМІ
2
Осы нысанды жасау Ережелерін оқыңыз.
ЖСН (БСН)
Өтінішке сәйкес ҚҚС сомасы
МЫҢ
0
МЛРД.
D
№
МЛН.
БАРЛЫҒЫ
0
Бет
0
елдердің коды
Бөлім. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат
Өтінішке сәйкес акциз сомасы
B
МЫҢ
01
МЛН.
жыл
E
МЛРД.
0
1
Бөлім. Тауарлар әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер тізілімі
0
Салық есептілігі табыс етілетін салық кезеңі: ай
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Келесі парақтың
нөмірін көрсетіңіз:
true
true
	16 I жолда тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштердің саны көрсетіледі. Осы жолда көрсетілетін тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштердің саны 320.07–нысанның Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштердің Тізілімінде көрсетілген Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштердің санына сәйкес келуі тиіс.: 
	Акцизделетін тауарлар импорты. Егер импортталатын тауарлар акцизделетін тауарлар болып табылса, онда тиісті торкөз белгіленеді.: 
	dt_w: 
	Салық кезеңі (жыл) – Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі (араб сандарымен көрсетіледі). Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі Салық кодексінің 276–20–бабына сәйкес күнтізбелік күн болып табылады. Жол міндетті түрде толтырылуы тиіс.: 
	Салық кезеңі (ай) – Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі (араб сандарымен көрсетіледі). Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі Салық кодексінің 276-20-бабына сәйкес күнтізбелік күн болып табылады. Жол міндетті түрде толтырылуы тиіс.: 
	РНН – регистрационный номер налогоплательщика, импортирующего товары. При исполнении налогового обязательства налогоплательщиком, относящимся к определенной категории, отмеченной в поле 8 Декларации, указывается РНН такого налогоплательщика.: 
	ИИН/БИН – индивидуальный идентификационный номер (бизнес идентификационный номер) налогоплательщика.  При исполнении налогового обязательства налогоплательщиком, относящимся к определенной категории, отмеченной в поле 8 Декларации, указывается ИНН/БИН такого налогоплательщика. Указывается при наличии.: 
	Декларацияның түрі: қосымша хабарлама бойынша.Декларацияның түрі. Салық есептілігінің түріне қарай торкөздердің бірі (бастапқы, қосымша, хабарлама бойынша қосымша) міндетті түрде белгіленеді.: 
	Декларацияның түрі: кезекті.Декларацияның түрі. Салық есептілігінің түріне қарай торкөздердің бірі (бастапқы, қосымша, хабарлама бойынша қосымша) міндетті түрде белгіленеді.: 
	Декларацияның түрі: қосымша.Декларацияның түрі. Салық есептілігінің түріне қарай торкөздердің бірі (бастапқы, қосымша, хабарлама бойынша қосымша) міндетті түрде белгіленед.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 1 қосымша. Табыс етілген қосымшалар. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленеді.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 2 қосымша. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленеді.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 3 қосымша. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленеді.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 4 қосымша. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленеді.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 5 қосымша. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленед.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 6 қосымша. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленеді.: 
	Табыс етілген қосымшалар: 7 қосымша. 15 жолда табыс етілетін қосымшалардың тиісті торкөздері белгіленеді.: 
	checkbox_pril_w: 
	ҚҚС бойынша куәліктің сериясы және нөмірі. ҚҚС бойынша куәліктің сериясы және нөмірі. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің сериясы мен нөмірі көрсетіледі. Жол қосылған құн салығы бойынша төлеушілер болып табылмайтындарды қоспағанда, міндетті түрде толтырылуы тиіс. Егер 7 ВI немесе 7 ВII торкөздер белгіленеген 7 B толтырылған жағдайда, торкөзде құрылымдық бөлімше заңды тұлғасының қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлігінің сериясы мен нөмірі көрсетіледі.: 
	Резидент емес. 7 А жолында торкөздердің бірі міндетті түрде белгіленуі тиіс. II торкөзі Салық кодексінің 276-2-бабы 2) тармақшасының бесінші-жетінші абзацтарына сәйкес резидент еместің тауарларды импорттаған жағдайда белгіленеді.: 
	Сенімгерлікпен басқарушы. 7 H торкөз сенімгерлікпен басқарушы тауарларды импорттаған кезде белгіленеді.: 
	7 В жолы егер тұлға Салық кодексінің 276–2–бабы 2)–тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарына сәйкес тауарларды импорттаушы заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі болып табылған жағдайда толтырылады. Егер құрылымдық бөлімше шарт (келісімшарт) бойынша тауарларды алушы болып табылса, 7 ВII торкөз белгіленеді.: 
	Шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық және оған теңестірілген өкілдіктері, шетелдік мемлекеттердің консулдық мекемелері. 7 G торкөз шетелдің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерінің ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкімшілік-техникалық персоналына жататын адамдардың, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінетін тауарларды импорттаған кезде белгіленеді.: 
	Егер ол шарттың (келісімшарттың) тарабы болып табылса.  7В жолы егер тұлға Салық кодексінің 276–2–бабы 2)–тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарына сәйкес тауарларды импорттаушы заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі болып табылған жағдайда толтырылады. Егер құрылымдық бөлімше шарттың (келісімшарттың) тарабы болып табылса, 7 ВI торкөз белгіленеді.: 
	Резидент. 7 А жолында торкөздердің бірі міндетті түрде белгіленуі тиіс. I торкөзі резиденттің тауарларды импорттаған жағдайда белгіленеді.: 
	Жекеше нотариус. 7 D ұяшығын тауарлар импорты кезінде жекеше нотариус белгілейді.: 
	Жеке сот орындаушысы. 7 Е жеке сот орындаушы тауарларды импорттаған кезде белгіленеді.: 
	Адвокат. 7 F торкөз адвокат тауарларды импорттаған кезде белгіленеді.: 
	7 С торкөз торкөз жеке тауарларды импорттаған кезде белгіленеді.: 
	Медиатор. 7 I торкөз медиатор тауарларды импорттаған кезде белгіленеді.: 
	f00: 
	f01: 
	f02: 
	f03: 
	f99: 
	Хабарламаның нөмірі көрсетіледі. Жолдар Салық кодексінің 63-бабы 3-тармағы 4) тармақшасында көзделген Декларацияның түрі табыс етілген жағдайда толтырылады: 
	ҚҚС бойынша куәліктің сериясы және нөмірі. ҚҚС бойынша куәліктің сериясы және нөмірі. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің сериясы мен нөмірі көрсетіледі. Жол қосылған құн салығы бойынша төлеушілер болып табылмайтындарды қоспағанда, міндетті түрде толтырылуы тиіс. Егер 7 ВI немесе 7 ВII торкөздер белгіленеген 7 B толтырылған жағдайда, торкөзде құрылымдық бөлімше заңды тұлғасының қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлігінің сериясы мен нөмірі көрсетіледі.: 
	ҚҚС төлеу мерзімі өзгерген тауарлар импорты. ауарлардың, олар бойынша төлеу мерзімі өзгертілген импорты. Егер Енгізу туралы Заңының 49–бабы 27–49–абзацтарында белгіленген тәртіпте кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарларды әкелуді жүзеге асыратын болса, онда тиісті торкөз белгіленед.: 
	Валютаның коды. «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланатын жіктеушілер туралы» Кедендік одақ Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 Шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеушісінің» 23–қосымшасына сәйкес валюта коды көрсетіледі.: 
	ҚҚС Есепке жатқызу әдісімен төленетін тауарлар импорты.Есепке жатқызу әдісімен төленетін қосылған құн салығы бойынша тауарлардың импорты. Егер тұлға «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 49–1–бабында белгіленген тәртіпте кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарларды әкелуді жүзеге асыратын болса, онда тиісті торкөз белгіленеді.: 
	Хабарламаның күні.Хабарламаның күні көрсетіледі. Жолдар Салық кодексінің 63-бабы 3-тармағы 4) тармақшасында көзделген Декларацияның түрі табыс етілген жағдайда толтырылады: 
	Тауарларды импорттаушы тұлғаның атауы немесе аты-жөні. Жол міндетті түрде толтырылуы тиіс. Заңды тұлғаның атауы жарғылық құжаттарына сәйкес көрсетіледі, жеке кәсіпкердің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес атауы көрсетіледі. Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқарушы орындаған кезде жолда сенімгерлік басқарушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі. Салық міндеттемесін заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі орындаған кезде Салық кодексінің 276-2-бабы 2) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген жағдайда, осындай құрылымдық бөлімшенің атауы көрсетіледі.: 
	Қосылған құн салығынан босатылған импорт. Салық кодексінің 255–бабында көзделген тауарларды қосылған құн салығынан босатқан кезде, 11 I торкөз белгіленеді.: 
	Қосымша декларация табыс етілетін кезекті декларацияның тіркеу нөмірі (қабылдаған кезде салық органы береді) көрсетіледі.: 
	Акциз салудан босатылатын тауарлардың импорты. Егер импортталатын акцизделетін тауарлар Салық кодексінің 281–бабы 3–тармағына сәйкес акциз салудан босатылған жағдайда, тиісті торкөз белгіленеді.: 
	Тауарларды импорттаушы тұлғаның атауы немесе аты-жөні. Жол міндетті түрде толтырылуы тиіс. Заңды тұлғаның атауы жарғылық құжаттарына сәйкес көрсетіледі, жеке кәсіпкердің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес атауы көрсетіледі. Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқарушы орындаған кезде жолда сенімгерлік басқарушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі. Салық міндеттемесін заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі орындаған кезде Салық кодексінің 276-2-бабы 2) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген жағдайда, осындай құрылымдық бөлімшенің атауы көрсетіледі.: 
	Тауарларды импорттаушы тұлғаның атауы немесе аты-жөні. Жол міндетті түрде толтырылуы тиіс. Заңды тұлғаның атауы жарғылық құжаттарына сәйкес көрсетіледі, жеке кәсіпкердің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес атауы көрсетіледі. Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқарушы орындаған кезде жолда сенімгерлік басқарушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі. Салық міндеттемесін заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі орындаған кезде Салық кодексінің 276-2-бабы 2) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген жағдайда, осындай құрылымдық бөлімшенің атауы көрсетіледі.: 
	BarCode_00_01: 
	checkbox_category_w: 
	16 II жолда Салық кодексінің 276–20–бабы 3–тармағына сәйкес декларацияға қоса берілген құжаттар парақтарының жалпы саны көрсетіледі.: 
	Button1: 
	global_rnn_hidden: 
	global_iin_hidden: 
	global_period_month_hidden: 
	global_period_year_hidden: 
	320.00.001 В-жолда Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың импортына, оның ішінде Салық кодексінің 276-4-бабы 3-тармағына сәйкес алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын тауарлардың импортына (лизинг мәніне) көлік құралдарына (кәсіпкерлік қызмет мақсатында емес көлік құралдарын импорттайтын жеке тұлғаларды қоспағанда) салынатын салық мөлшерінің жиынтық сомасы көрсетіледі;  320.00.001 В жол өзіне 320.00.001 I В, 320.00.001 II В, 320.00.001 III В, 320.00.001 IV В жолдарының сомасын қосады.: 
	320.00.005 В-жолда Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше  мемлекеттердің аумақтарынан импортталатын өндірістік қайта өңдеуге арналған тауарлардың, олар бойынша  Енгізу туралы Заңының 49-бабы 27-50-абзацтарына сәйкес қосылған құн салығын төлеу мерзімдері өзгертілген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.   320.00.005 В жол өзіне 320.00.005 I В, 320.00.005 II В, 320.00.005 III В, 320.00.005 IV жолдарының сомасын қосады: 
	320.00.004 I A-жолда Ресей Федерациясынан Салық кодексінің 255-бабына сәйкес босатылған тауарлардың импорты көрсетіледі.: 
	320.00.006 I А-жолда Ресей Федерациясының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын мөлшері көрсетіледі. Бұл жолға Ресей Федерациясының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.03-нысанының 320.03.001 А жолдың сомасы көшіріледі.: 
	320.00.001 II А–жолда Беларусь Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импорты мөлшерінің сомасы көрсетіледі. 320.00.001 I А және 320.00.001 II А-жолдарында көрсетілетін салық салынатын импорттың мөлшері Салық кодексінің 276-8-бабына сәйкес айқындалады: 
	320.00.006 I В-жолда Ресей Федерациясының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жолға  Ресей Федерациясының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.03-нысанының 320.03.001 B жолдың сомасы көшіріледі.: 
	320.00.006 В-жолда Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жолға 320.03-нысанның 320.03.001 В -жолынан сома көшіріледі. Жол өзіне 320.00.006 В I, 320.00.006 В II,  320.00.006 В III,  320.00.006 В IV жолдарының сомасын қосады.: 
	20.00.005 II В-жолда Беларусь Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын өндірістік қайта өңдеуге арналған тауарлардың, олар бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімдері өзгертілген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Беларусь Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.02-нысанының 3 жолындағы  D бағанының 00000001 және 00000002 жолдардың жиынты сомасы 320.00.005 II В жолға көшіріледі: 
	320.00.006 II В-жолда Беларусь Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жолға  Беларусь Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.03-нысанының 320.03.001 B жолдың сомасы көшіріледі.: 
	BarCode_00_02: 
	320.00.004 II A-жолда Беларусь Республикасынан Салық кодексінің 255-бабына сәйкес босатылған тауарлардың импорты көрсетіледі.: 
	320.00.004 А-жолда Салық кодексінің 255-бабына сәйкес босатылған импорт кө5сетіледі. Бұл жолға  320.01-нысанның 320.01.001-жолынан сома көшіріледі. 320.00.004 А жол өзіне 320.00.004 I А, 320.00.004 II А, 320.00.004 III А, 320.00.004 IV А жолдарының сомасын қосады.: 
	320.00.006 II А-жолда Беларусь Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын мөлшері көрсетіледі. Бұл жолға  Беларусь Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.03-нысанының 320.03.001 А жолдың сомасы көшіріледі.: 
	320.00.001 I В–жолда Ресей Федерациясының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импортының сомасы көрсетіледі. : 
	320.00.001 II В–жолда Беларусь Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импортының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.006 А-жолда Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын мөлшері көрсетіледі. Жол өзіне 320.00.006 I А , 320.00.006 А  II, 320.00.006 А  III, 320.00.006 А  IV жолдарының сомасын қосады.: 
	320.00.001 I А–жолда Ресей Федерациясының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импорты мөлшерінің сомасы көрсетіледі. 320.00.001 I А және 320.00.001 II А-жолдарында көрсетілетін салық салынатын импорттың мөлшері Салық кодексінің 276-8-бабына сәйкес айқындалады: 
	Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың импортына, оның ішінде Салық кодексінің 276-4-бабы 3-тармағына сәйкес алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын тауарлардың импортына (лизинг мәніне), көлік құралдарына (кәсіпкерлік қызмет мақсатында емес көлік құралдарын импорттайтын жеке тұлғаларды қоспағанда) салынатын салық мөлшерінің жиынтық сомасы көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызмет мақсатында емес көлік құралдарын жеке тұлғалармен, соның ішінде жеке кәсіпкерлермен, импорт барысында 320.00.004А и 320.00.004В жолдар көрсетіледі; 320.00.001 А жол өзіне 320.00.001 I А, 320.00.001 II А,  320.00.001 III А,  320.00.001 IV А жолдарының сомасын қосады.: 
	320.00.005 I В-жолда Ресей Федерациясының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын өндірістік қайта өңдеуге арналған тауарлардың, олар бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімдері өзгертілген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Ресей Федерациясының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.02-нысанының 3 жолындағы  D бағанының 00000001 және 00000002 жолдардың жиынты сомасы 320.00.005 I В жолға көшіріледі.: 
	320.00.003 I В-жолда Ресей Федерациясынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.003 А-жолда алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты көрсетіледі. Алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорттың мөлшері Салық кодексінің 276-8-бабы 5-тармағына сәйкес айқындалады. Бұл жол өзіне 320.00.003 I А, 320.00.003 II А, 320.00.003 III А, 320.00.003 IV А -жолдарында көрсетілген соманы қосады.: 
	320.00.003 II А-жолда Беларусь Республикасынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты көрсетіледі: 
	320.00.003 I А-жолда Ресей Федерациясынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты көрсетіледі.: 
	В строке 320.00.003 II В указывается сумма налога на добавленную стоимость по облагаемому импорту товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, из  Республики Беларусь.: 
	320.00.003 В-жолда алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жол өзіне 320.00.003 I В, 320.00.003 II В, 320.00.003 III В, 320.00.003 IV В-жолдарында көрсетілген соманы қосады.: 
	320.00.002 I В-жолда Ресей Федерациясынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.002 А-жолда тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты көрсетіледі. Салық салынатын импорттың мөлшері Салық кодексінің 276-8-бабы 6-тармағына сәйкес айқындалады. Бұл жол өзіне 320.00.002 I А,   320.00.002 II А, 320.00.002 III А, 320.00.002 IV А-жолдарында көрсетілген соманы қосады.: 
	320.00.002 II А-жолда Беларусь Республикасынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты көрсетіледі.: 
	320.00.002 I А-жолда Ресей Федерациясынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты көрсетіледі.: 
	320.00.002 II В-жолда Беларусь Республикасынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.002 В-жолда тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жол өзіне 320.00.002 I В , 320.00.002 II В, 320.00.002 III В, 320.00.002 IV В-жолдарында көрсетілген соманы қосады.: 
	320.00.001 III А-жолда Армения Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импорты мөлшерінің сомасы көрсетіледі. 320.00.001 I А, 320.00.001 II А, 320.00.001 III А, 320.00.001 IV А-жолдарында көрсетілетін салық салынатын импорттың мөлшері Салық кодексінің 276-8-бабына сәйкес айқындалады.: 
	320.00.001 III B-жолда Армения Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импортының сомасы көрсетіледі.: 
	В строке 320.00.006 III В указывается сумма налога на добавленную стоимость по облагаемому импорту товаров на территорию Республики Казахстан с территории Республики Армения, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета в соответствии со статьей 49-1 Закона о введении. В данную строку переносится сумма из строки 320.03.001 B формы 320.03, в которой в строке 3 «Код государства-члена Таможенного союза, с территории которого осуществлен импорт товаров» отражен код Республики Армения: 
	В строке 320.00.006 III А указывается размер облагаемого импорта товаров на территорию Республики Казахстан с территории Республики Армения, по которым налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета в соответствии со статьей 49-1 Закона о введении. В данную строку переносится сумма из строки 320.03.001 А формы 320.03, в которой в строке 3 «Код государства-члена Таможенного союза, с территории которого осуществлен импорт товаров» отражен код Республики Армения: 
	320.00.005 III В-жолда Армения Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын өндірістік қайта өңдеуге арналған тауарлардың, олар бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімдері өзгертілген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Армения Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.02-нысанының 3 жолындағы  D бағанының 00000001 және 00000002 жолдардың жиынты сомасы 320.00.005 III В жолға көшіріледі: 
	320.00.002 III А-жолда Армения Республикасынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты көрсетіледі: 
	320.00.002 III В-жолда Армения Республикасынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.003 III А-жолда Армения Республикасынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты көрсетіледі.: 
	320.00.003 III В-жолда Армения Республикасынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.004 III A-жолда Армения Республикасынан Салық кодексінің 255-бабына сәйкес босатылған тауарлардың импорты көрсетіледі.: 
	320.00.006 IV В-жолда Қырғыз Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жолға  Қырғыз Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.03-нысанының 320.03.001 B жолдың сомасы көшіріледі.: 
	320.00.006 IV А-жолда Қырғыз Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, олар бойынша Енгізу туралы Заңының 49-1-бабына сәйкес есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығы төленген импортқа салынатын мөлшері көрсетіледі. Бұл жолға  Қырғыз Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.03-нысанының 320.03.001 А жолдың сомасы көшіріледі.: 
	320.00.005 IV В-жолда Қырғыз Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын өндірістік қайта өңдеуге арналған тауарлардың, олар бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімдері өзгертілген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Қырғыз Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.02-нысанының 3 жолындағы  D бағанының 00000001 және 00000002 жолдардың жиынты сомасы 320.00.005 I В жолға көшіріледі: 
	320.00.004 IV А-жолда Қырғыз Республикасынан Салық кодексінің 255-бабына сәйкес босатылған тауарлардың импорты көрсетіледі.: 
	320.00.003 IV А-жолда Қырғыз Республикасынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты көрсетіледі.: 
	320.00.003 IV В-жолда Қырғыз Республикасынан алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі: 
	320.00.002 IV А-жолда Қырғыз Республикасынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты көрсетіледі.: 
	320.00.002 IV В-жолда Қырғыз Республикасынан тауарлардың (лизинг мәндерінің) салық салынатын импорты бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.001 IV А-жолда Қырғыз Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импортының сомасы көрсетіледі. 320.00.001 I А, 320.00.001 II А, 320.00.001 III А, 320.00.001 IV А-жолдарында көрсетілетін салық салынатын импорттың мөлшері Салық кодексінің 276-8-бабына сәйкес айқындалады.: 
	320.00.001 IV B-жолда Қырғыз Республикасының аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (әкелінетін) тауарлардың салық салынатын импортының сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.007 II А-жолда Салық кодексіне сәйкес немесе халықаралық шарттарға сәйкес қосылған құн салығынан босатылған тауарларды импорты көрсетіледі. Бұл жолға  Беларусь Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.01-нысанының 320.01.002, 320.01.003, 320.01.004, 320.01.005  жолдарының сомасы көшіріледі.: 
	320.00.007 А-жолда Салық кодексіне сәйкес немесе халықаралық шарттарға сәйкес қосылған құн салығынан босатылған тауарларды импорты көрсетіледі. Жол өзіне 320.00.007 I А, 320.00.007 II А, 320.00.007 III А, 320.00.007 IV А жолдарының сомасын қосады: 
	320.00.007 I А-жолда Салық кодексіне сәйкес немесе халықаралық шарттарға сәйкес қосылған құн салығынан босатылған тауарларды импорты көрсетіледі. Бұл жолға  Ресей Федерациясының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.01-нысанының 320.01.002, 320.01.003, 320.01.004, 320.01.005  жолдарының сомасы көшіріледі.: 
	320.00.007 III А-жолда Салық кодексіне сәйкес немесе халықаралық шарттарға сәйкес қосылған құн салығынан босатылған тауарларды импорты көрсетіледі. Бұл жолға  Армения Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.01-нысанының 320.01.002, 320.01.003, 320.01.004, 320.01.005  жолдарының сомасы көшіріледі.: 
	320.00.007 IV А-жолда Салық кодексіне сәйкес немесе халықаралық шарттарға сәйкес қосылған құн салығынан босатылған тауарларды импорты көрсетіледі. Бұл жолға  Қырғыз Республикасының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.01-нысанының 320.01.002, 320.01.003, 320.01.004, 320.01.005  жолдарының сомасы көшіріледі.: 
	320.00.009 II-жолда Беларусь Республикасынан шарап материалының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.010 I-жолда Ресей Федерациясынан алкоголь өнімінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жолға алкоголь өнімінің барлық түрлері бойынша Ресей Федерациясынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.04-нысанының 320.04.006 жолдың сомасы көшіріледі. Алкоголь өнімінің әрбір түріне 320.04-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.011 II-жолда Беларусь Республикасынан темекі өнімдерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жол темекі өнімінің барлық түрлері бойынша Беларусь Республикасынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.05-нысанының 320.05.007 жолдың сомасы көшіріледі.Темекі өнімдерінің әрбір түріне 320.05-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	В строке 320.00.011 указывается сумма акциза, исчисленного по импорту табачных изделий. Строка включает в себя сумму строк 320.00.011 I, 320.00.011 II, 320.00.011 III: 
	320.00.009-жолда шарап материалының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.012-жолда шикі мұнайдың, газ конденсатының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.012 II-жолда Беларусь Республикасынан шикі мұнайдың, газ конденсатының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	BarCode_00_03: 
	В строке 320.00.010 указывается сумма акциза, исчисленного по импорту алкогольной продукции. Строка включает в себя сумму строк 320.00.010 I, 320.00.010 II, 320.00.010 III: 
	320.00.012 I-жолда Ресей Федерациясынан шикі мұнайдың, газ конденсатының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.010 II-жолда Беларусь Республикасынан алкоголь өнімінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жолға алкоголь өнімінің барлық түрлері бойынша Беларусь Республикасынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.04-нысанының 320.04.006 жолдың сомасы көшіріледі. Алкоголь өнімінің әрбір түріне 320.04-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.009 I-жолда Ресей Федерациясынан шарап материалының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.011 I-жолда Ресей Федерациясынан темекі өнімдерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жол темекі өнімінің барлық түрлері бойынша Ресей Федерациясынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.05-нысанының 320.05.007 жолдың сомасы көшіріледі.Темекі өнімдерінің әрбір түріне 320.05-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.008-жолда спирттің барлық түрлерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.008 II-жолда Беларусь Республикасынан спирттің барлық түрлерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.008 I-жолда Ресей Федерациясынан спирттің барлық түрлерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.012 III-жолда Армения Республикасынан шикі мұнайдың, газ конденсатының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.008 III-жолда Армения Республикасынан спирттің барлық түрлерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.009 III-жолда Армения Республикасынан шарап материалының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	20.00.010 III-жолда Армения Республикасынан алкоголь өнімінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жолға алкоголь өнімінің барлық түрлері бойынша Армения Республикасынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.04-нысанының 320.04.006 жолдың сомасы көшіріледі. Алкоголь өнімінің әрбір түріне 320.04-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.011 III-жолда Армения Республикасынан темекі өнімдерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жол темекі өнімінің барлық түрлері бойынша Армения Республикасынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.05-нысанының 320.05.007 жолдың сомасы көшіріледі.Темекі өнімдерінің әрбір түріне 320.05-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.008 IV-жолда Қырғыз Республикасынан спирттің барлық түрлерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі: 
	320.00.009 IV-жолда Қырғыз Республикасынан шарап материалының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.010 IV-жолда Қырғыз Республикасынан алкоголь өнімінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жолға алкоголь өнімінің барлық түрлері бойынша Қырғыз Республикасынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.04-нысанының 320.04.006 жолдың сомасы көшіріледі. Алкоголь өнімінің әрбір түріне 320.04-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.011 IV-жолда Қырғыз Республикасынан темекі өнімдерінің импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі. Бұл жол темекі өнімінің барлық түрлері бойынша Қырғыз Республикасынан коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 320.05-нысанының 320.05.007 жолдың сомасы көшіріледі.Темекі өнімдерінің әрбір түріне 320.05-нысанның жеке парағы толтырылады.: 
	320.00.012 IV-жолда Қырғыз Республикасынан шикі мұнайдың, газ конденсатының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.014-жолда дизель отынының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.013 II-жолда Беларусь Республикасынан бензиннің (авиациялықты қоспағанда) импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.013 I-жолда Ресей Федерациясынан бензиннің (авиациялықты қоспағанда) импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.014 II-жолда Беларусь Республикасынан дизель отынының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.014 I-жолда Ресей Федерациясынан дизель отынының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.013-жолда бензиннің (авиациялықты қоспағанда) импорты импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.014 III-жолда Армения Республикасынан дизель отынының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.013 III-жолда Армения  Республикасынан бензиннің (авиациялықты қоспағанда) импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.013 IV-жолда Қырғыз Республикасынан бензиннің (авиациялықты қоспағанда) импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.014 IV-жолда Қырғыз Республикасынан дизель отынының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.016-жолда акциз салудан босатылған акцизделетін тауарлар импортының құны көрсетіледі. Бұл жолға 320.06-нысанның барлық парақтары бойынша 320.06.002В-жолынан қалыптастырылатын акцизделетін тауарлар импортының жалпы құны көшіріледі.: 
	320.00.018-жолда салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген импортталған тауарлар бойынша акциздердің сомасы көрсетіледі. Жол тек өосымша декларацияда толтырылуы тиіс. Жол өзіне 320.00.018 I және 320.00.018 II, 320.00.018 III, 320.00.018 IV-жолдарының қосады.: 
	320.00.017 II-жолда Беларусь Республикасынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Қосымша декларацияда 320.00.017, 320.00.017 I және 320.00.017 II, 320.00.017 III  жолдарын толтыру кезінде осындай сома сәйкесінше 320.00.001 В; 320.00.001 В I және 320.00.001 В II, 320.00.001 В III, 320.00.001 В IV жолдарында міндетті көрсетілуі тиіс.: 
	320.00.018 I-жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген акциздердің сомасы көрсетіледі.: 
	BarCode_00_04: 
	320.00.017 I-жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Қосымша декларацияда 320.00.017, 320.00.017 I және 320.00.017 II, 320.00.017 III  жолдарын толтыру кезінде осындай сома сәйкесінше 320.00.001 В; 320.00.001 В I және 320.00.001 В II, 320.00.001 В III, 320.00.001 В IV жолдарында міндетті көрсетілуі тиіс.: 
	320.00.017-жолда салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Жол тек өосымша декларацияда толтырылуы тиіс. Жол өзіне 320.00.017 I және 320.00.017 II, 320.00.017 III, 320.00.017 IV-жолдарының қосады.: 
	320.00.018 II-жолда Беларусь Республикасынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген акциздердің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.017 III-жолда Армения Республикасынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Қосымша декларацияда 320.00.017, 320.00.017 I және 320.00.017 II, 320.00.017 III  жолдарын толтыру кезінде осындай сома сәйкесінше 320.00.001 В; 320.00.001 В I және 320.00.001 В II, 320.00.001 В III, 320.00.001 В IV жолдарында міндетті көрсетілуі тиіс.: 
	320.00.018 III-жолда Армения Республикасынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген акциздердің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.018 IV-жолда Қырғыз Республикасынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген акциздердің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.017 IV-жолда Қырғыз Республикасынан импортталған тауарлар бойынша салықтық тексеру нәтижелерi бойынша есептелген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.
Қосымша декларацияда 320.00.017, 320.00.017 I және 320.00.017 II, 320.00.017 III, 320.00.017 IV жолдарын толтыру кезінде осындай сома сәйкесінше 320.00.001 В; 320.00.001 В I, 320.00.001 В II, 320.00.001 В III, 320.00.001 В IV жолдарында міндетті көрсетілуі тиіс: 
	320.00.015-жолда жеңіл автокөліктер мен өзге де моторлы көлік құралдарының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.015 II-жолда Беларусь Республикасынан жеңіл автокөліктер мен өзге де моторлы көлік құралдарының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.015 I-жолда Ресей Федерациясынан жеңіл автокөліктер мен өзге де моторлы көлік құралдарының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.015 III-жолда Армения Республикасынан жеңіл автокөліктер мен өзге де моторлы көлік құралдарының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.015 IV-жолда Қырғыз Республикасынан жеңіл автомобильдер мен өзге де моторлы көлік құралдарының импорты бойынша есептелген акциздің сомасы көрсетіледі.: 
	320.00.019-жолда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген табиғи кему нормалар шегінде салық төлеуші шеккен тауарларды жоғалтқан жағдайда, сондай-ақ Салық кодексінің 276-23-бабы 4-тармағына сәйкес табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың нәтижесінде туындаған тауарлардың бүлінген импорт кезінде қосылған құн салығы салынуға жатпайтын тауарлардың құны көрсетіледі. Жол өзіне 320.00.019 I және 320.00.019 II, 320.00.019 III, 320.00.019 IV-жолдарының қосады.: 
	320.00.019 II-жолда Беларусь Республикасынан тауарлардың импорты кезінде Салық кодексінің 276-23-бабы 4-тармағына сәйкес қосылған құн салығы салынуға жатпайтын тауарлардың құны көрсетіледі.: 
	320.00.019 I-жолда Ресей Федерациясынан тауарлардың импорты кезінде Салық кодексінің 276-23-бабы 4-тармағына сәйкес қосылған құн салығы салынуға жатпайтын тауарлардың құны көрсетіледі.: 
	Салық органының коды. Салық төлеушінің орналасқан орны бойынша салық органының коды көрсетіледі.: 
	Декларация тапсырылған күн. Декларацияны салық органына табыс еткен күн көрсетіледі.: 
	Салық кодексінің 584-бабы 2-тармағына сәйкес Декларация табыс етілген күн көрсетіледі.: 
	Почта немесе өзге байланыс ұйымы қойған почта штемпелінің күні көрсетіледі.: 
	«Декларацияны қабылдаған лауазымды адамның А.Ә.Т.» жолында Декларацияны қабылдаған салық органы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі: 
	Құжаттың кіріс нөмірі. Декларацияның тіркеу нөмірі көрсетіледі.: 
	«Салық төлеушінің аты-жөні» жолында құрылтай құжаттарына сәйкес басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі. Егер Декларацияны жеке кәсіпкер тапсырса, жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркелуі туралы куәлікке сәйкес оның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі: 
	320.00.019 III-жолда Армения Республикасынан тауарлардың импорты кезінде Салық кодексінің 276-23-бабы 4-тармағына сәйкес қосылған құн салығы салынуға жатпайтын тауарлардың құны көрсетіледі. : 
	320.00.019 IV-жолда Қырғыз Республикасынан тауарлардың импорты кезінде Салық кодексінің 276-23-бабы 4-тармағына сәйкес қосылған құн салығы салынуға жатпайтын тауарлардың құны көрсетіледі.: 
	320.01.001 A жолында Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіпте гуманитарлық көмек ретінде әкелінетін акцизделетіндерді қоспағанда, тауарлардың сомасы көрсетіледі.  I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	320.01.001 D жолында кез келген нысандағы дәрілік заттардың, оның ішінде субстанция-дәрілер; протездік-ортопедиялық бұйымдарды, сурдотифлотехниканы және медициналық (ветеринариялық) техниканы қоса алғанда, медициналық (ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдар; кез келген нысандағы дәрілік заттарды шығаруға арналған материалдар, жабдықтар және жинақтаушы материалдар, оның ішінде субстанция-дәрілер, протездік-ортопедиялық бұйымдарды және медициналық (ветеринариялық) техниканы қоса алғанда, медициналық (ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдардың сомасы көрсетіледі.  I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	320.01.002–жолда Заңды тұлға, 01.01.2009 жылға дейін инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметімен жасалған концессиялық келісімшарт шеңберінде қызметін жүзеге асыратын оның медігерлері кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағынан әкелінген тауарларды қосылған құн салығын салудан босатылған импортының мөлшерi көрсетіледі. 320.01.002–жол өзіне 320.01.002 I және 320.01.002 II–жолдарының қосады.: 
	320.01.001 Е мемлекеттер, мемлекеттер үкiметтерiнiң және халықаралық ұйымдардың желісі бойынша берiлген грант қаржысы есебінен жүзеге асырылатын тауарларының босатылған импортының мөлшерi көрсетіледі.  I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	BarCode_01_01: 
	320.01.001 C жолында салық төлеуден босатуды белгілейтін Кеден режимдерінде Қазақстан Республикасының Кеден заңнамасына сәйкес декларациялануға жататын тауарлардың сомасы көрсетіледі.  I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	320.01.001 B жолында техникалық көмек көрсетуді қоса алғанда, мемлекет, мемлекеттердің үкіметтері, халықаралық ұйымдар желілері бойынша қайырымдылық көмек мақсатында әкелінетін, акцизделетіндерді қоспағанда, тауарлардың сомасы көрсетіледі.  I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	320.01.001-жолда Салық кодексінің 255-бабына сәйкес қосылған құн салығын салудан босатылған импорт көрсетіледі. Бұл жол өзіне  320.01.001 А, 320.01.001 В, 320.01.001 С, 320.01.001 D, 320.01.001 Е, 320.01.001 F-жолдарын қосады.: 
	320.01.001 F–жолда Салық кодексінің 255–бабына сәйкес қосылған құн салығын салудан босатылған импортының мөлшерi көрсетіледі. Бұл жол өзіне 320.01.001 А–дан 320.01.001 Е–жолдарын қосады. I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.  I тиісті кіші жолда Ресей Федерациясынан импортталған тауарлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	320.01.003-жолда Салық кодексінің 276-15-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес шартта (келісімшартта) көзделген кепілдендірілген қызмет көрсету шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағынан әкелінген тауарларды қосылған құн салығын салудан босатылған импортының мөлшерi көрсетіледі. 320.01.003-жол өзіне 320.00.003 I және 320.00.003 II-жолдарының қосады.: 
	320.01.004-жолда Салық кодексінің 308-1-бабы 1-тармағына сәйкес салық режимінің тұрақтылығы көзделген жер қойнауын пайдалануға арналған келісім (келісімшарт) шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағынан әкелінген тауарларды қосылған құн салығын салудан босатылған импортының мөлшерi көрсетіледі. 320.01.004-жол өзіне 320.00.004 I және 320.00.004 II-жолдарының қосады.: 
	320.01.005-жолда Салық кодексіне және (немесе) халықаралық шарттарға сәйкес Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағынан әкелінген тауарларды қосылған құн салығын салудан босатылған өзге де импортының мөлшерi көрсетіледі. 320.01.005-жол өзіне 320.00.005 I және 320.00.005 II-жолдарының қосады.: 
	320.01-қосымша аумағынан таурлар импорты жасалған әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 3 жолында тиісті коды көрсету жолымен толтырылады.: 
	AddApp_01: 
	DelApp_01: 
	page_number: 
	00000001 жиынтық жолында өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін тауарлар импорты бойынша жиынтық сомалар көрсетіледі.: 
	00000002 жиынтық жолында су, газ, электр қуаты импорты бойынша жиынтық сомалар көрсетіледі.: 
	BarCode_02_01: 
	А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.: 
	С бағанында салық төлеушіге берілетін Өтініштің тіркеу нөмірі көрсетіледі.: 
	D бағанында қосылған құн салығының сомасы тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке сәйкес көрсетіледі.: 
	В бағанында импорт түрінің коды көрсетіледі: 1 – өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін тауарлар импорты; 2 – су, газ, электорэнергия импорты.: 
	Е бағанында салықты өтеу үшін мерзім (өзгертілген) көрсетіледі. Кедендік одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлар бойынша қосылған салықты төлеу мерзімін өзгерту Салық кодексінің 276-2-бабының 2-тармағына сәйкес осындау тауарлар есепке алынған күннен бастап үш айдан аспайтын м статьи  Налогового кодекса.ерзімге жүргізіледі.: 
	AddApp_03: 
	DelApp_03: 
	320.02-қосымша аумағынан таурлар импорты жасалған әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 3 жолында тиісті коды көрсету жолымен толтырылады.: 
	field_320_02_D_SUM_1: 
	field_320_02_D_SUM_2: 
	field_320_02_D_SUM_2_XML: 
	field_320_02_D_SUM_1_XML: 
	320.03.001 III А–жолда импортталған автомобиль көлігінің ауыр жүк таситын жылжымалы құрамы бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 V А-жолда импортталған теміржол локомотивтері мен вагондары бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 V В-жолда импортталған теміржол локомотивтері мен вагондары бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 II В–жолда импортталған ауыл шаруашылық техникасы бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 III В–жолда импортталған автомобиль көлігінің ауыр жүк таситын жылжымалы құрамы бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 VII В-жолда импортталған қосалқы бөлшектер бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 VII А-жолда импортталған қосалқы бөлшектер бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 I В–жолда импортталған жабдық бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 IХ В-жолда импортталған барлық асыл тұқымды жануарлардың барлық түрі және қолдан ұрықтандыруға арналған жабдықтар бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 I А–жолда импортталған жабдық бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 IV А–жолда импортталған ұшақтар және тік ұшақтар бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 II А–жолда импортталған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 VI В-жолда импортталған теңіз кемелері бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 IХ А-жолда импортталған барлық асыл тұқымды жануарлардың барлық түрі және қолдан ұрықтандыруға арналған жабдықтар бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	BarCode_03_01: 
	320.03.001 VIII А-жолда импортталған пестицидтер (улы химикаттар) бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 А-жолда қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленетін салық салынатын Кеден одағы мүше мемлекет аумағынан импорт сомасы көрсетіледі. Бұл жол 320.03.001 I А, 320.03.001 II А, 320.03.001 III А, 320.03.001 IV А, 320.03.001 V А, 320.03.001 VI А, 320.03.001 VII А, 320.03.001 VIII А, 320.03.001 IХ А-жолдарын қосады.                                                                                                                                                                                                                                       Ресей Федерациясының коды көрсетілген  «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 3 жолындағы  320.03.001 А жолының сомасы 320.00.006 А I жолға көшіріледі, Беларусь Республикасының коды көрсетілген  кезде - 320.00.006 А II жолға, Армения Республикасының коды көрсетілген  кезде - 320.00.006 А III жолға.: 
	320.03.001 VIII В-жолда импортталған пестицидтер (улы химикаттар) бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 В-жолда есепке жатқызу әдісімен төленетін Кеден одағы мүше мемлекет аумағынан тауарлар импорты бойынша қосылған құн салығы сомасы көрсетіледі. Бұл жол 320.03.001 I В, 320.03.001 II В, 320.03.001 III В, 320.03.001 IV В, 320.03.001 V В, 320.03.001 VI В, 320.03.001 VII В, 320.03.001 VIII В, 320.03.001 IХ В-жолдарын қосады.: 
	320.03.001 IV В-жолда импортталған ұшақтар және тік ұшақтар бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 VI А-жолда импортталған теңіз кемелері бойынша салық салынатын импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 Х В жолда 320.03.001 I В -320.03.001 IX В жолдарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің 19.03.2003 жылғы № 269 қаулысымен бекітілген Тізімі қосылған өзге де тауарлардың ҚҚС сомасы көрсетіледі.: 
	320.03.001 Х А жолда 320.03.001 I А -320.03.001 IX А жолдарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің 19.03.2003 жылғы № 269 қаулысымен бекітілген Тізімі қосылған өзге де тауарладрдың импорт сомасы көрсетіледі.: 
	320.03-қосымша аумағынан таурлар импорты жасалған әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 3 жолында тиісті коды көрсету жолымен толтырылады.: 
	AddApp_10: 
	DelApp_10: 
	320.04.003 I B I – 320.04.003 I B III–жолдарында тұтыну ыдысының сыйымдылығы көрсетіледі.: 
	320.04.001 А–жолда алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.: 
	320.04.003 I C I – 320.04.003 I C III–жолдарында А және В бағандарының туындысы ретінде айқындалатын есепке алу–бақылау таңбаларының бүлінуі, жойылуы бойынша салық базасы көрсетіледі.: 
	Алкоголь өнімінің түрі: 
	BarCode_04_01: 
	320.04.003 I C I – 320.04.003 I C III–жолдарында А және В бағандарының туындысы ретінде айқындалатын есепке алу–бақылау таңбаларының бүлінуі, жойылуы бойынша салық базасы көрсетіледі.: 
	320.04.003 I A I – 320.04.003 I A III–жолдарында есепке алу–бақылау таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	320.04.003 I B I – 320.04.003 I B III–жолдарында тұтыну ыдысының сыйымдылығы көрсетіледі.: 
	320.04.003 I C I – 320.04.003 I C III–жолдарында А және В бағандарының туындысы ретінде айқындалатын есепке алу–бақылау таңбаларының бүлінуі, жойылуы бойынша салық базасы көрсетіледі.: 
	320.04.003 I A I – 320.04.003 I A III–жолдарында есепке алу–бақылау таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	320.04.003 I A I – 320.04.003 I A III–жолдарында есепке алу–бақылау таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	320.04.003 I B I – 320.04.003 I B III–жолдарында тұтыну ыдысының сыйымдылығы көрсетіледі.: 
	320.04.002-жолда Салық кодексінің 285-бабына сәйкес алкоголь өнімінің бүлінгені, жойылғаны туралы мәліметтерді қоса алғанда, салық салынатын алкоголь өнімінің импортының көлемі көрсетіледі.: 
	320.04.003-жолда есепке алу-бақылау таңбалары бүлінген немесе жойылған кезде салық салу базасына енгізілетін алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі. Жолдың қорытынды сомасы 320.04.003 С I, 320.04.003 С II, 320.04.003 С III-жолдарының сомасы ретінде айқындалады.: 
	320.04.001 В-жолда импортталған акцизделетін тауарлар бойынша тиісті бюджет сыныптамасының коды көрсетіледі.: 
	AddApp_07: 
	DelApp_07_01: 
	320.04.004-жолда 320.04.002 және 320.04.003-жолдарының сомасы ретінде айқындалатын Кеден одағына мүше мемлекеттерден салық салынатын алкоголь өнімінің импортының жалпы көлемі көрсетіледі.: 
	320.04.005-жолда белгіленген акциз ставкасы көрсетіледі.: 
	320.04.006-жолда 320.04.004 және 320.04.005-жолдарының туындысы ретінде айқындалатын Салық кодексінің 289-бабына сәйкес есептелген акциз сомасы көрсетіледі.: 
	320.04.007-жолда салық салу базасына енгізілмейтін, оған қатысты төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бүліну немесе жоғалу фактісі анықталған, алкоголь өнімі импортының көлемі көрсетіледі.: 
	320.04.008-жолда төтенше жағдайлар нәтижесінде есепке алу-бақылау таңбаларының бүлінуі немесе жоғалуы туындаған салық салу базасына қосылмайтын алкоголь өнімінің көлемі, сондай-ақ салық органдары жоюға есептен шығару актісі негізінде қабылдаған бүлінген есепке алу-бақылау таңбалары бойынша салық салынатын базаға енгізілмейтін алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі. Бұл жол 320.04.003 жолына ұқсас толтырылады.: 
	320.04.008 I A I - 320.04.008 I A III жолдарында есепке алу-бақылау таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	320.04.008 I A I - 320.04.008 I A III жолдарында есепке алу-бақылау таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	320.04.008 I A I - 320.04.008 I A III жолдарында есепке алу-бақылау таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	320.04.008 I B I – 320.04.008 I B III жолдарында тұтыну ыдысының сыйымдылығы көрсетіледі.: 
	320.04.008 I C I – 320.04.008 I C III жолдарында есепке алу-бақылау таңбаларының бүлінуі немесе жоғалуынан туындаған салықтық база көрсетіледі, А және В бағандарының туындысы ретінде есептеледі.: 
	320.04.008 I C I – 320.04.008 I C III жолдарында есепке алу-бақылау таңбаларының бүлінуі немесе жоғалуынан туындаған салықтық база көрсетіледі, А және В бағандарының туындысы ретінде есептеледі.: 
	320.04.008 I C I – 320.04.008 I C III жолдарында есепке алу-бақылау таңбаларының бүлінуі немесе жоғалуынан туындаған салықтық база көрсетіледі, А және В бағандарының туындысы ретінде есептеледі.: 
	320.04.008 I B I – 320.04.008 I B III жолдарында тұтыну ыдысының сыйымдылығы көрсетіледі.: 
	320.04.008 I B I – 320.04.008 I B III жолдарында тұтыну ыдысының сыйымдылығы көрсетіледі.: 
	320.04-қосымша аумағынан таурлар импорты жасалған әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 3 жолында тиісті коды көрсету жолымен толтырылады.: 
	А бағанының 320.05.001-жолда темекі өнімдерінің түрі көрсетіледі.: 
	320.05.004 I және 320.05.004 II–жолдарында А бағандарында бүлінген және жойылған акциз таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	Темекі өнімдерінің түрі: 
	320.05.002-жолда Салық кодексінің 285-бабына сәйкес темекі өнімдерінің бүлінгені, жойылғаны туралы мәліметтерді қоса алғанда, салық салынатын темекі өнімдерінің импорты көрсетіледі.: 
	320.05.004-жолда бүлінген немесе жойылған кезде салық салынатын базаға қосылатын акциз таңбаларының саны көрсетіледі.: 
	BarCode_05_01: 
	320.05.003-жолда Салық кодексінің 285-бабына сәйкес темекі өнімдерінің бүлінгені, жойылғаны туралы мәліметтерді қоса алғанда, алыс-беріс негізінде қайта өңдеуге импортталған темекі бойынша мәліметтер көрсетіледі.: 
	А бағанының 320.05.001-жолда темекі өнімдерінің түрі көрсетіледі.: 
	320.05.004 В бағандарында акциз таңбалары бүлінген, жойылған кезеңнің алдындағы салық кезеңі ішінде бумасы импортталған қораптағы анағұрлым көп дана, кг саны көрсетіледі.: 
	320.05.004 I және 320.05.004 II-жолдарында С бағандарында А және В бағандарының туындысы ретінде айқындалатын салық базасының мөлшері көрсетіледі.: 
	AddApp_08: 
	DelApp_08_01: 
	320.05.006-жолда белгіленген акциз ставкасы (1 данаға не 1 кг-ға) көрсетіледі.: 
	320.05.005-жолда есепті салық кезеңі ішінде салық салынатын темекі өнімдерінің импорты бойынша салық базасының жалпы мөлшері көрсетіледі. Бұл жол 320.05.002-ден бастап 320.05.004-ке дейінгі-жолдардың сомасы ретінде айқындалады.: 
	320.05.007-жолда 320.05.005 және 320.05.006-жолдарының туындысы ретінде айқындалатын Салық кодексінің 289-бабына сәйкес есептелген акциз сомасы көрсетіледі.: 
	320.05.008-жолда төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бүліну, жойылу кезінде салық салынбайтын темекі өнімдерінің импорты көрсетіледі.: 
	320.05.009 I және 320.05.009 II жолдарында С бағандарында А және В бағандарының туындысы ретінде айқындалатын салық базасының мөлшері көрсетіледі.: 
	320.05.009-жолда төтенше жағдайлар нәтижесінде болған бүліну, жойылу кезінде акциз салуға жатпайтын акциз таңбаларының саны, сондай-ақ салық органдары жоюға есептен шығару актісі негізінде қабылдаған бүлінген акциз таңбаларының саны көрсетіледі. Бұл жол 320.05.004 жолына ұқсас толтырылады.: 
	320.05.009 А бағандарында бүлінген және жойылған акциз таңбаларының саны көрсетілед.: 
	320.05.009 В бағандарында акциз таңбалары бүлінген, жойылған кезеңнің алдындағы салық кезеңі ішінде бумасы импортталған қораптағы анағұрлым көп дана, кг саны көрсетіледі.: 
	320.05.005-жолда есепті салық кезеңі ішінде салық салынатын темекі өнімдерінің импорты бойынша салық базасының жалпы мөлшері көрсетіледі. Бұл жол 320.05.002-ден бастап 320.05.004-ке дейінгі-жолдардың сомасы ретінде айқындалады.: 
	320.06.002 II–жолда Кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізгенге дейін бүлінуі салдарынан бұйымдар және материалдар ретінде пайдалануға жарамсыз болып қалған импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. А бағанында импортталатын акцизделетін тауардың көлемі көрсетіледі, Импортталатын акцизделетін тауар көлемі салық базасына сәйкес айқындалады.: 
	320.06.002 V–жолда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы имортталатын өнімнің (бальзамдардан басқа) көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі.: 
	320.06.002 I–жолда жол бойы бағытында және аралық аялдама пункттерінде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын көлік құралдарын пайдалану үшін қажетті импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. А бағанында импортталатын акцизделетін тауардың көлемі көрсетіледі, Импортталатын акцизделетін тауар көлемі салық базасына сәйкес айқындалады.: 
	320.06.002 IV–жолда кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізілетін, «Ішкі тұтыну үшін шығару» кеден рәсімін қоспағанда, кеден одағының кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген кеден рәсімдері шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағына босатылатын импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі.: 
	320.06.002 III–жолда шет елдің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің ресми пайдалануы үшін, сондай–ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкімшілік–техникалық персоналы қатарындағы адамдардың, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінген импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі.: 
	320.06.002 III–жолда шет елдің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің ресми пайдалануы үшін, сондай–ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкімшілік–техникалық персоналы қатарындағы адамдардың, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, жеке пайдалануы үшін әкелінген импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. А бағанында импортталатын акцизделетін тауардың көлемі көрсетіледі, Импортталатын акцизделетін тауар көлемі салық базасына сәйкес айқындалады.: 
	BarCode_06_01: 
	320.06.002 I–жолда жол бойы бағытында және аралық аялдама пункттерінде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын көлік құралдарын пайдалану үшін қажетті импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. А бағанында импортталатын акцизделетін тауардың көлемі көрсетіледі, Импортталатын акцизделетін тауар көлемі салық базасына сәйкес айқындалады.: 
	320.06.002–жолда импортталатын акцизделетін тауардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. Бұл жол 320.06.002 I–ден 320.06.002 V–ке дейінгі–жолдардың сомасы ретінде айқындалады. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі. 320.06.002В жолының сомасы Декларацияның 320.00.017 жолына көшіріледі.: 
	320.06.002 V–жолда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы имортталатын өнімнің (бальзамдардан басқа) көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. А бағанында импортталатын акцизделетін тауардың көлемі көрсетіледі, Импортталатын акцизделетін тауар көлемі салық базасына сәйкес айқындалады.: 
	320.06.002 II–жолда кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізгенге дейін бүлінуі салдарынан бұйымдар және материалдар ретінде пайдалануға жарамсыз болып қалған импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі.: 
	320.06.002 IV–жолда кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізілетін, «Ішкі тұтыну үшін шығару» кеден рәсімін қоспағанда, кеден одағының кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген кеден рәсімдері шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағына босатылатын импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі.: 
	320.06.002 I–жолда жол бойы бағытында және аралық аялдама пункттерінде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын көлік құралдарын пайдалану үшін қажетті импортталатын акцизделетін тауарлардың көлемі мен құны туралы мәліметтер көрсетіледі. В бағанында импортталатын акцизделетін тауардың құны көрсетіледі.: 
	AddApp_12: 
	DelApp_12: 
	В бағанының 320.06.001-жолда импортталатын акцизделетін тауарлар бойынша бюджет жіктеуішінің коды көрсетіледі.: 
	А бағанының 320.06.001 жолында темекі бұйымдарының түрі көрсетіледі.: 
	check_017: 
	320.06-қосымша аумағынан таурлар импорты жасалған әр Кеден одағы мүше мемлекет бойынша «Аумағынан тауарлар импорты жасалған Кеден одағы мүше мемлекеттің коды» 3 жолында тиісті коды көрсету жолымен толтырылады.: 
	D бағанының 0000001 қорытынды-жолда Тауарлар Өтініштің 20-бағанында көрсетілген қосылған құн салығының қорытынды сомалары көрсетіледі.: 
	BarCode_07_01: 
	Е бағанының 0000001 қорытынды-жолда Өтініштің 19-бағанында көрсетілген акциздердің қорытынды сомалары көрсетіледі.: 
	В бағанында Қазақстан Республикасының аумағына импорт жасасқан экспорттаушы елінің коды көрсетіледі.: 
	Е бағанында Өтініштің 19 бағанында көрсетілген акциз сомасы көрсетіледі.: 
	А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.: 
	С бағанында салық төлеушіге берілетін Өтініштің тіркеу нөмірі  көрсетіледі.: 
	D бағанында Өтініштің 20-бағанында көрсетілген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.: 
	AddApp_13: 
	DelApp_13: 



